
Sammanfattning av protokoll fört vid sammanträde med 
styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 9 september 2019

Närvarande: Anders Sätterberg, Gunilla Barkar, Anders Runström, Bertil Eek och
Birgitta Wallman. 

Anders Sätterberg hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

Ekonomin ser bra ut. Kommunens anslag på 47 820 kr har inkommit. 

Falu kommun har meddelat att statsbidrag finns att söka för insatser som bidrar till att 
motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Ansökan ska vara inlämnad den 5 september.
En aktuell och angelägen fråga, men tidsmässigt inte läge för en ansökan.
Styrelsen beslutar a t t i nuläget inte ansöka om bidrag.

Anders S kommer att kontakta Diös om slutbesiktning av lokalerna på Trotzgatan.
Beställning av abonnemang hos Falu Energi & Vatten via stadsnätet samt beställning flytt 
telefoni och Internet. På ett möte med Exp.kommittén fick Birgitta W uppdraget att 
genomföra detta. Telefon kopplas senast 4 oktober.
Styrelsen diskuterar behovet av nycklar. Rutiner ska ses över för nycklar.
Styrelsen diskuterar behovet av postlåda och skyltar. 
Befintlig hörslinga kommer att tas med till nya lokalen.
Offert har inkommit ang ny kopieringsmaskin. 
Diskussion ang hjärtstartare, brandfilt och förstahjälpen kit.
Styrelsen beslutar a t t Gunilla B undersöker möjligheten att ha en hjärtstartare i nya 
lokalerna,
a t t anta offert på ny kopieringsmaskin från Ricoh 
a t t Anders S beställer 10 nycklar samt
a t t exp.kommittén ser över rutinerna för utlämning/utlåning av nycklar.

Gunilla B lämnar rapport från KPR-Au.s möte.

Gruppen fortsätter samtalet om innehåll och kännetecken i Seniorernas Hus
Gruppen vill ta del av verksamheter från andra delar av landet. 
Gruppen kommer att besöka ”Aldrig ensamt i Gnesta”. Gunilla B deltar från SPF.

Inget nytt finns att rapportera från SPF.s kommittéer.

Anders S kommer att hälsa välkommen på medlemsmötet den 11 september kl 15.00. Mötet 
startar med information. Kaffe serveras efter informationen

Styrelseutbildning i september på hotell Lerdalshöjden i Rättvik.
Karin Malmgren och Holger Freij deltar

Gunilla B rapporterar från Högskolans 3-åriga projekt Teknikstöd för äldre. 
Nya aktivitetsgruppens avrapportering flyttad till 11 november
Mötet avslutades av ordföranden.

Vid pennan
Birgitta Wallman


